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FFFooorrrooorrrddd   aaavvv   ssstttyyyrrreeellleeedddeeerrr   SSSvvveeeiiinnn   LLL...    AAAlllfffhhheeeiiimmm   
 
Drammensregionens brannvesen IKS (DRBV) ble etablert 01.01.2002. Selskapet er et eget        
rettssubjekt og var fra starten eiet av kommunene Drammen 63%, Lier 19%, Sande 9% og Svelvik 9%. 
 
Selskapet ble fra 01.01.2006 utvidet med ytterligere 2 eierkommuner; Øvre og Nedre Eiker.  
Eierandelene fordeler seg etter dette slik: Drammen 47,9 %, Lier 14,8 %, Nedre Eiker 14,7 %,  
Sande 7,1 %, Svelvik 7,1 % og Øvre Eiker 8,4 %. 
 
Virksomheten har lokaler i Drammen, Sylling i Lier, Sande, Svelvik, Nedre Eiker og Øvre Eiker. 
Hovedkontoret er lokalisert i Drammen. 
 
Styret har i 2007 hatt 7 medlemmer. Jan Erik Fevang og Bjørn Hilsen har representert de ansatte, mens 
styrets øvrige medlemmer har vært Anne Cecilie Berggren, Berit Smith, Lars Wang, Gina Rolfsen Røvik 
(nestleder) og Svein L. Alfheim (leder). Styret velges av Representantskapet bortsett fra de ansattes 
representanter. Disse velges av og blant de ansatte. 
 
Selskapet er nå av en betydelig størrelse og dekker et stort geografisk og befolkningsmessig område på 
ca.130 000 mennesker, som omfatter store deler av nedre Buskerud og nordre deler av Vestfold. 
 
Årets resultat viser et underskudd på kr.1.254.864.-, noe som delvis skyldes et uventet reguleringsbeløp til 
pensjonskassen på ca 2,3 mill kr som ble belastet selskapet så sent som i desember. 
  
Styret har i 2007 vært spesielt opptatt av å følge opp utvidelsen på eiersiden. Det har vært stort fokus på å 
utvikle organisasjonen til å bli effektiv og rasjonell. Fra 1.desember gikk brannsjef Torgeir E. Andersen ut 
i permisjon. Varabrannsjef Rita Kirsebom ble konstituert som brannsjef fra samme dato. Det er styrets 
vurdering at selskapet har en profesjonell og dyktig ledelse. 
 
Styret har fullført utviklingen av en ny strategi for selskapet. I 2008 vil selskapet fortsatt ha fokus på 
samfunnssikkerhet og beredskap for å styrke samfunnets evne til å forebygge, håndtere og redusere kriser 
relatert til kjernevirksomhetene; brann, redning, feiing og tilsyn. 
 
Selskapet vil i 2008 fortsette arbeidet med å utarbeide en risiko- og sårbarhetsanalyse 
(ROS-analyse) som vil være grunnlaget for en ny brannordning for de 6 eierkommunene som står bak 
selskapet. Det vil videre være viktig å følge viktige prosjekter som utviklingen i den oppstartede prosessen 
om mulig inntreden av Sigdal Kommune i DRBV, organisasjonsendring av beredskap - heltid, revisjon av 
internkontrollen (HMS) og personalhåndboken, DRBV skolen, nye lokaliteter for Feierseksjonen og 
innføring av deltidsreformen.      
 
 
 
Drammen, 26.03.2008 
 
Svein L. Alfheim 
styreleder 
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Brannsjef Torgeir Andersen går ut i permisjon fra 01.12.07, og varabrannsjef Rita Kirsebom 
overtar rollen som brannsjef i et år. Til venstre har vi feiemester John Harris Nilsen.   
 
 
 

 
 
 
 
Torgeir får med seg noen gode råd på vegen, av Gjermund Nymoen.   
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Fungerende Brannsjef Rita Kirsebom  
 
DRBV bidrar til trygghet og sikkerhet i lokalsamfunnene gjennom å løse et mangfold av oppgaver. 
Årsmeldingen skal gjenspeile bredden av aktiviteten i løpet av 2007. 
 
Brannvesenet har nå brannvernansvaret for en av landets mest ekspansive regioner som for vår del 
omfatter 6 kommuner med 130 000 innbyggere. 
 
Ved utvidelsen av DRBV ble organiseringen revidert og ledelse ansatt. Dette har fungert bra, bortsett fra 
utviklings- og kompetanseenheten. Enheten som skal være et hjelpemiddel for ledelsen og organisasjonen 
i tyngre saker har ikke kommet i gang fordi ansatte på grunn av pensjonsavgang og økonomiske 
innsparinger er benyttet i andre nøkkelstillinger. 
 
Antall bygningsbranner holdt seg stabilt i 2007. I 2007 hadde DRBV 72 bygningsbranner, mens det i 2006 
var 74 bygningsbranner i regionen. Dette er under landsgjennomsnittet. Landsgjennomsnittet omregnet til 
DRBVs region tilsvarer 88 bygningsbranner i året. I vår region var det ingen i 2007 som omkom i brann.   
 
Totalt løste beredskapsavdelingen 3277 oppdrag, dvs. et gjennomsnittlig antall oppdrag på 9 per døgn. 
Dette betyr at nesten til enhver tid på døgnet er en av DRBVs 6 stasjoner ute på oppdrag. 
 
Kommunene har tidligere stått overfor en utfordring med feiing og tilsyn av fyringsanlegg. Feietjenesten 
ble i 2006 styrket, og har i 2007 gjennomført feiing og registrering av samtlige fyringsanlegg i Nedre og 
Øvre Eiker kommuner. Det er utredet nye forslag til priser for feiertjenesten for 2008 med sikte på å få 
bedre samsvar mellom kostnader og inntekter. Endring av betalingsbetingelsen for feiertjenesten 2007 har 
hatt en gunstig effekt i forhold til klager fra publikum (ingen saker til klagenemnd). Ulempen har vært at 
ordningen (mer arbeids krevende) og prisleie (for lavt) har bidratt til at feierseksjonen har gått med 
underskudd i 2007.  
 
I tillegg til ordinære tilsyn i særskilte brannobjekter ble bl.a. både barnehageprosjektet og 
julekalenderprosjektet gjennomført i 2007. Dette betyr at vi når stort sett alle barn i 5 og 
11 årsalderen i henholdsvis barnehagen og i barneskoletrinnet. 
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DRBV skal bidra til trygge 
lokalsamfunn. 
 
 

 
 
 
 

Barnehageprosjekt: Jan Magne Helgesen i sving ved fettgryta 
 
 
 
 
DRBV har i 2007 fornyet og forbedret internettsiden, www.drbv.no.  
 
Økonomien følges tett opp i DRBV. Årsresultatet for 2007 viste et underskudd på kr.1.254.864.- som 
skyldes innkalling av reguleringspremie fra Pensjonskassen for 2007. Underskuddet foreslås overført til 
annen egenkapital.  
 
Arbeidsmarkedet for å jobbe idet offentlige er stramt, noe DRBV merker godt. På en stilling som 
branningeniør mottok vi flere kvalifiserte søkere, og hvor interessen for å jobbe i DRBV som 
branningeniør var stor, men lønnsmessig klarer ikke DRBV å konkurrere med det private markedet. 
Rekruttering er et virkemiddel for økt mangfold og ny kompetanse, så dette er til bekymring. 
 
Til slutt vil jeg benytte anledningen til å takke alle; både innbyggere, representantskapet, 
styret og ansatte som har bidratt til at 2007 ble et godt år for DRBV. 
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Aktivitet i DRBVs styrende organer 
 
Representantskapet. 
Leder av representantskapet er ordfører i Sande kommune, Karl Einar Haslestad (ap). 
Nestleder er Elisabeth Uggen (frp) fra Øvre Eiker kommune. 
 
Representantskapet gjennomførte i 2007, 2 møter og behandlet 13 saker. Alle møter er avholdt 
i henhold til frister i lov om interkommunale selskaper og selskapsavtalen. 
 
Av viktige saker nevnes; årsrapport for 2006, DRBVs egenkapital dekning, prosess for mulig inntreden  
av Sigdal kommune som deltager i DRBV IKS, feie- og tilsynsgebyr i de seks kommunene, handel med 
fyrverkeri og tilhørende satser, årsbudsjett 2008 og handlingsprogram 2008 – 2011.  
 
Styret 
Styret ledes av Svein L. Alfheim og nestleder er Gina R. Røvik. Det ble gjennomført 6 møter og behandlet 
40 saker.  
 
Viktige saker behandlet i 2007 var; årsrapport for 2006, tertialrapporteringer, DRBVs egenkapital 
dekning, prosess for mulig inntreden av Sigdal kommune som deltager i DRBV IKS, feie- og tilsynsgebyr 
i de seks kommunene, handel med fyrverkeri og tilhørende satser, årsbudsjett 2008 og handlingsprogram 
2008 – 2011, styrets strategidokument 2007 – 2010, etablering av et likestillingsutvalg i DRBV, vurdering 
av lokaliteter for feierseksjonen, DRBVs sykefravær.    
 
Klagenemnda 
Klagenemnda består av 6 medlemmer og ledes av Rigmor Bjørklund (ap) fra Lier 
kommune. Det har ikke vært behov for å gjennomføre møter i 2007.  
 
 
Hendelser i 2007 
 
DRBVs totale utrykningsmengde 2007 
I DRBVs område ble det i 2007 rykket ut til 3277 oppdrag. Dette gir et gjennomsnittlig antall oppdrag per 
døgn på ca. 9. I forhold til 2006 er det en nedgang i antall utrykninger på 18 %. Denne aktiviteten kommer 
i tillegg til øvelser og daglige arbeidsoppdrag. 
Opphør av utrykning til trygghetsalarmer i Drammen kommune skjedde først etter juli 2006. Dette er i 
hovedårsaken til nedgangen i 2007. Detaljer om fordeling på de ulike kommunene mm. Viser til vedlegg. 
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Antall bygningsbranner holdt seg stabilt i 2007. I 2007 hadde 
DRBV 72 bygningsbranner, mens det i 2006 var 74 
bygningsbranner i regionen. Dette er under landsgjennomsnittet. 
Landsgjennomsnittet omregnet til DRBVs region tilsvarer 88 
bygningsbranner i året. Ingen av brannene var mer omfattende enn 
at tilgjengelige ressurser i eget brannvesen var tilstrekkelig for å 
håndtere hendelsene. 6 branner ble direktevarslet til 110 sentralen 
via internt brannvarslingsanlegg, i hovedsak tilknyttet 
næringsbygg. 2 branner ble varslet av privat varslingsanlegg 
 

   Brann i Rødgata i Drammen(Bildet tatt 
   av DT) 
 
Lier kommune var den kommunen som hadde størst økning i 
antall bygningsbranner sett i forhold til tidligere år. 
 
Meget hyggelig var det at ingen personer omkom i 
bygningsbranner i regionen i 2007. 
 
Sande og Svelvik kommuner hadde i 2007 kun en bygningsbrann 
i hver kommune. Det er etter hva DRBV erfarer historisk. 

 
Fra husbrann i Mjøndalen sentrum(Bildet tatt av DT) 
 
Pipebranner medfører utrykninger og ofte rehabilitering av skorsteinen. I 2007 ble det 
meldt om 52 pipebranner, av disse var 21 i Øvre Eiker. Totalt i DRBV er dette nedgang på 26 %. Øvre 
Eiker kommune står i hovedsak for denne nedgangen i antall pipebranner. Svelvik hadde ingen 
pipebranner i 2007. 
 
 
Storflom i Buskerud 
I juli var det storflom i Buskerud. Norges vassdrags- og 
energidirektoratet (NVE) varslet flomfare etter stor snøsmelting 
i fjellet kombinert med store nedbørsmengder. Flommen ble 
karakterisert opp mot 50-års flom enkelte steder. Nedre og Øvre 
Eiker var de kommunene i DRBV som ble mest utsatt for 
skader. Grunnet store vannmengder i bakken var det også stor 
fare for jordskred. 
DRBV og andre beredskapsorganisasjoner fulgte utviklingen 
sammen med politiet og Fylkesmannens beredskapsråd.  
 

Bildet er fra Nedre Eiker (Bildet tatt av 
DT) 
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Daglig ble det gjennomført møter hos politiet hvor situasjonen 
ble fortløpende evaluert. DRBV forflyttet en brannbil til Rollag 
kommune på grunn av flommen som delte kommunen i to uten 
veiforbindelse. 
Flommen førte til en større akuttforurensing i på Steinberg. Olje 
fra en nærliggende bedrift lekket ut i elva. Oljen ble samlet opp i 
lenser for deretter å bli destruert. 
 
 
 
 

Fra Åmotveien i Lier (Bildet tatt av DT) 
 
 
Brann på St. Hansberget i Drammen. 
Lørdag 30. juni kl. 14.10 ble det meldt om brann i øverste 
etasje i en blokk i Torsvei 44B. I denne brannen ble to 
personer reddet bevisstløse ut av røykdykkere. Uten innsats 
fra DRBV ville disse to personene, etter all sannsynlighet, 
omkommet i brannen.     
 
        
 
 

Avgjørende innsats fra røykdykkere(Bildet 
tatt av DT) 

Ulykker 
Utrykninger til trafikkulykker er oppdrag som blir mer og mer vanlig. DRBV rykket i 2007 ut til 200 
trafikkulykker mot 165 i 2006. DRBV rykket ut til 59 bilbranner mot 70 i 2006. 
 
Ulykker med farlig gods er en utfordring for miljø og for innsatsmannskaper, det ble 
rykket ut på 50 farlig gods uhell i 2007. Utrykningene karakteriseres som akutt forurensing og utfordret 
ikke mannskaper og utstyr. 
 
Den 9. august kl. 17.22 fikk DRBV melding om drukning i Damtjern i Lier. En 19 årig polsk statsborger 
omkom etter å ha badet. Tvillingbroren var vitne til hendelsen. 
Det spesielle med denne hendelsen var at DRBV’s 
vanndykkerne var på utrykning til Åros i Røyken når 
meldingen fra Damtjern kom. Dermed måtte dykkerne på 
Damtjern klare seg med overflateredning. Den forulykkede 
ble etter hvert funnet av mannskaper fra DRBV.  
På grunn av to samtidige hendelser ble det anmodet om 
bistand fra Oslo brann- og redningsetat med vanndykkere. 
Det antas at mangel på redningsdykkere ikke kunne reddet 
den forulykkede.  
 
        Redningsaksjon fra Damtjern i Lier 

(Bildet tatt av DT) 
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DRBVs avdelinger og seksjoner 
 
Administrasjonsavdelingen. 
 
Administrasjonsavdelingens leder er Odd Ellingsen. Han har siden 1.2.2007 hatt permisjon fra 
stillingen i forbindelse med at han er engasjert av Direktoratet for nødkommunikasjon i prosjektet 
Nytt nødnett. Karin Solberg har vikariert i stillingen siden midten av april 2007. 
 
Administrasjonsavdelingens arbeidsoppgaver er å ivareta arbeidsgivers ansvar knyttet til tilsetting 
og arbeidsavtaler, forhandlinger, alle oppgaver knyttet til avlønning, fakturering, ansvar for arkiv- 
og saksbehandlingssystem, ekspedisjonstjeneste samt renhold. 
 
Administrasjonsavdelingen utfører sekretærfunksjonen for Arbeidsmiljøutvalget. 
 
I 2007 startet arbeidet med anskaffelse av personalstyringssystemet GAT-soft. Det er 
forventninger om at systemet vil sikre kvalitet på lønnsarbeidet samt effektivisere lønnsarbeidet 
spesielt knyttet til deltidsansatte. 
 
DRBV hadde i 2007 tre medarbeidere som fikk tildelt hedersmerke for 25 års ansettelse i 
offentlig tjeneste:  

• Brannformann Rune Dahlberg 
• Feierformann Knut Arild Holthgaard 
• Brannkonstabel I Hans Martin Paulsen 

 
 
 

 
 
Glade jubilanter  
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Kompetanse og utviklingsenheten 
Enheten er opprettet etter fusjonen med brannvesenet i Eiker kommunene. Enheten er 
knyttet opp mot brannsjefen og skal arbeide med strategiske oppgaver for DRBV. 
På grunn av sykdom og naturlig avgang har ansatte i enheten i stor grad blitt beordret til 
andre stillinger og oppgaver i 2007. Derfor har det vært relativt liten aktivitet innen 
enheten. 
 
Beredskapsavdelingen 
Beredskapsavdelingen ledes av Trond Bekken og har ca. 150 medarbeidere. 
 
Beredskapsavdelingen består av 3 seksjoner. Utrykningsstyrken er delt i heltid og deltid. 
Service- og markedsseksjonen betjener begge seksjonene og driver også med 
undervisningstjenester. 
 
Utrykningsseksjonen heltid 
Utrykningsseksjonen heltid ble ledet første halve året av Kjetil Hagen. Rune Rue Johnsen ble siden 
midlertidig ansatt i seksjonen som har 74 medarbeidere. Heltidsstyrken består av 4 brigader i Drammen og 
4 vaktlag i Mjøndalen. De har ansvaret for beredskapen i sine distrikter. Hverdagene består av trening, 
øvelser, opplæring og selvfølgelig utrykninger til branner og ulykker. I kapitlet om hendelser i 2007 vil 
man kunne lese mer om arbeidet. 
 
Utrykningsseksjonen deltid 
Seksjonen ble ledet første halve året av Jan Magne Helgesen. Kjetil Hagen ble siden midlertidig ansatt. 
  
DRBV har ca. 70 deltidsansatte fordelt på 4 lokalstasjoner. De fleste er involvert i ulike dreiende 
hjemmevaktsordninger i sine kommuner. 
 
I 2007 har det vært mange i deltid som har gjennomført kompetanseheving av førerkort for tunge kjøretøy 
og kode 160 - utrykningsførerbevis. 
 
Som tidligere år har det vært utskiftning av deltidsmannskaper. Til tross for en beskjeden søkermasse har 
det blitt rekruttert nye. Utfordringen har vært at de er uten brannfaglig utdanning og erfaring. 
 
Fysiske krav til røykdykkertjenesten og testene er en stor utfordring, spesielt for deltid. Tiltak må 
iverksettes for å opprettholde røykdykkertjenesten i fremtiden. Øvelser er utført etter oppsatt plan, 
samtidig som øvelsesprogrammet i fremtiden skal tilpasses deltidsreformen. 
 
Deltidsmannskapene benyttes også som vikarer for faste mannskaper. Dette medfører at 
heltids- og deltidsmannskaper blir bedre kjent og at deltidsmannskaper får større erfaringsbakgrunn. 
 
I tillegg til å håndtere branner og ulykker i eget område bistår også deltidsmannskapene ved større branner, 
ulykker og flere samtidige hendelser i tettstedet Drammen. 
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Service- og markedsseksjonen 
Service- og markedsseksjonen ble ledet første halve året av Rune Rue Johnsen. Henrik Trømborg ble 
siden midlertidig ansatt og har sammen med stasjonsmester John Markussen en finger med i det meste 
som foregår på brannstasjonen. Seksjonen består av 5 medarbeidere hvor av 3 jobber med undervisning. 
Oppgavene er mangfoldige, bl.a. service og vedlikehold på biler, røyk-, vann-, kjemikale-, løfte- og 
verneutstyr samt brannstasjonsbygninger. Dette medfører også inngåelse og oppfølging av en rekke 
eksterne avtaler, fakturering av unødige alarmer og arbeidsoppdrag. Eksempler på 
inntjeningsoppgaver er trygghetsalarmer i Lier, flagging, materiellforvalter for sivilforsvaret, 
sakskartkjøring osv. Seksjonen har budsjettansvar med innkjøp av materiell, kontroll og kontering av store 
mengder fakturaer. En viktig oppgave er også oppfølging 
og utvikling av Lindum øvingsanlegg. 
 
Seksjonen har deltatt i planleggingsarbeidet sett i forhold til hvilke konsekvenser evt. utflytting av 
feierseksjon og 110-sentralen vil få for brannstasjonen i 
Drammen 
 
Det er arbeidet med utskiftning av brannbiler, og to nye 
mannskapsbiler med skjærslokker ble levert DRBV i august. 
Ved anskaffelse av to nye kombinerte brann- og redningsbiler 
ble det foretatt en omfattende ombygging og forflyttning av 
eksisterende brannbiler i DRBV noe som medførte at tre 
mannskapsvogner er utfaset. 
        
Noen av seksjonens prosjekter i 2007 har vært: 
• Planlegge og innføre nett tilgang med brukerid og passord for alle ansatte i DRBV 
• Innføre GAT-Soft personalstyringssystem 
• Omfattende oppgradering av vernebekledning. 
• Systematisering og oppgradering av biler i Eiker. 
• Utskifting av helårsdekk bak (seipede) på store brannbiler. 
• Opprettholde utviklingen av øvelsesanlegget på Lindum. 
• Utskiftingsplan for biler. 
• Nyanskaffelse av vaskemaskiner på deltidsstasjonene. 
• Nytt uniformsreglement og prosess for innkjøpsavtale for uniformer 
• og utrykningstøy. 
• Salg av utrangerte biler. 
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Undervisning 2007 
Undervisningsleder Beate Lippert gikk ut i fødselspermisjon 
02.06.07 og Janne Andersen er vikar i perioden 01.05.07-06.06.08 
 
Runar Brekke ble ansatt 01.04.07 i fast stilling 100 %. Grunnet 
omorganisering har undervisning fungert med to ansatte deler av 
året.  
 
2007 var et hektisk år med underbemanning. Omsetningen var på 2 
440 905 NOK, med resultat på 587.201 NOK bedre enn budsjettert. 
 
Kurs for sykehuset Buskerud og andre kurs er det nå kun 
undervisning som gjennomfører og leier inn ansatte fra beredskap 
kun ved sykdom og lignende. 
 
Investeringer: Øvningssats med pc-skjerm, el-skap, gassboks og 
søppelbøtte, fyllingsstativ for øvelsesapparater for skum. I tillegg ble 
det bestilt en undervisningsbil i tillegg til den som i dag benyttes.  
 
 
 
 
 
 

Kurs 2007 Sum antall kurs 
Varme arbeiderkurs 20
Resert varme arbeiderkurs 16
Sykehuset Dronninggt SB-HF  160
Sykehuset Eksterne SB-HF  30
Slokkeøvelser 15
Teori + slokkeøvelser 50
Teori 20
Industrivern 5
Utleie Lindum 5
Brannvernleder 2 dager 5
Oppfriskningskurs br.vernleder 1
ADR 1
Dørvaktkurs 1
Interne kurs 0
Borettslag/foreninger 9
Sum antall kurs 338
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Tilsynsseksjonen  
 
Tilsynsseksjonen ledes av Per Døviken. 
 
Antall §13 objekter i eierkommunene: 
A-obj: 511 
B-obj: 177 
C-obj:   16 
 
Antall tilsyn: 
Seksjonen nådde sin målsetting med tilnærmet 100% tilsyn i -07. 
For detaljer: se vedlegg – tilsyn 2007 
 
Antall saksbehandlinger: 
Brannteknisk byggesaksbehandling: 93 
Brannfarlig/eksplosiv vare: 187 
Arrangementer / bruk av fyrverkeri m.m.: 213 
 
Andre oppgaver: 
Tabellen viser en samlet oversikt over andre oppgaver tilsyn har gjennomført i -07. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Prosjekter: 
Tilsyn gjennomfører flere prosjekter med oppnevnte ansvarlig for gjennomføring, men det er alltid minst 2 
stk involvert i hvert prosjekt. Noen prosjekt avsluttes hvert år mens andre kan gå over flere år. 
Spesielt kan nevnes barnehageprosjektet som involverer stort sett samtlige barnehager med barn og ansatte 
i alle 6 kommuner og julekalenderprosjektet som retter seg mot barn i småskolen i alle kommunene. 
For detaljer: se vedlegg – prosjektoversikt. 
 
 
 
 
 
 

Div. foredrag/brannverninfo/befaringer 20 
Julekalenderprosjekt 85 
Brannvernlederkurs 95 
Besøk skoleelever – info 8 
Samordnet tilsyn – prosjektgruppe 3 
Prosjekt ”omsorgsboliger” 25 
Verneverdig/tett trehusbebyggelse 24 
Utsmykking brannstasjoner (bildeprosj.) 19 
Barnehageprosjekt 55 
Arkivprosjekt 12 
Prosjekt ”felles slokkevann” 10 
Brannvernuka/aksjon boligbrann 45 
Røykvarslerens dag 7 
Bildeprosjekt: utsmykking brannstasjoner 25 
Totalt ant. Timer 433 
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Tordenskjoldsgate 26: 
Vi trives med lokalene. De er funksjonelle og vi har gode arbeidsforhold. 
MEN: Vi merker daglig at vi har en avstand til brannstasjonen som er uheldig. Det blir mye ”trafikk” 
mellom oss og stasjonen. Vi får også ofte signaler om at vi er savnet på stasjonen. Vi setter selvfølgelig 
pris på at vi er ønsket tilbake. Derfor håper vi at vi så snart som praktisk mulig kan flytte tilbake til 
stasjonen. 
 
Spesielle utfordringer 2007: 
De største utfordringene i 2007 har vært knyttet til bemanningssituasjonen. I tillegg til en ubesatt stilling 
sluttet Anders Sandbakken og Janne Andersen søkte og fikk permisjon for å prøve seg ved undervisnings 
avdelingen i DRBV. 
Det ble selvfølgelig en utfordring å opprettholde produksjonen ved seksjonen. Når dette har latt seg gjøre 
så skyldes det god innsats av alle medarbeidere samt at vi i andre halvår gikk en del forenklet tilsyn 
(egenmelding med besøk). Denne type tilsyn er mindre tidskrevende. Vi fikk i juni/juli 2 vikarer som etter 
hvert kunne gå enkle tilsyn. Dette bedret også situasjonen noe. 
 
Status medarbeidere 31/12-2007: 
Vi er pr dato 10 medarbeidere tilknyttet tilsynsseksjonen. Disse er fordelt med 8 fast ansatte og 2 vikarer. 
 
Anders Sandbakken sluttet 20/7. Her tiltrådte Tony Ugstad et vikariat den 13/7.  
Janne Andersen har permisjon fra 6/8. Her tiltrådte Glenn Küstner et vikariat den 21/5. 
Vikariatene har ett års varighet. 
 
Bjørn Henriksen har hatt permisjon november/desember for å vikariere ved 110 sentr.  
Pga turnusen her har han gjennomført tilsyn som planlagt denne perioden. 
   
Odd Gullbrandsen gikk av med pensjon i desember 
 
Stillingen etter Tore Bjerke (sluttet 15/11-06) er fortsatt ubesatt til tross for at den har vært utlyst en gang i 
-06 og to ganger i -07. 
Tilbakemeldinger fra interesserte søkere er at lønnen er for lav. 
 
Problemet med bemanning gir oss store utfordringer i 2008. 
 
Vikarer beredskap:  
Bjørn, Børre, Janne, Niklas vikarierte ved beredskap i varierende perioder for å avhjelpe ferieavviklingen 
her. Dette blir å overføre problemet til oss og denne ordningen kan ikke fortsette i 2008. Med egen 
ferieavvikling går dette i for stor grad ut over vår evne til å nå egne mål. 
 
Kurs: 
Per: ROS-analyse ved NUSB. 
Niklas: Forebyggende kurs ved Norges brannskole 
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Tur til Jønkøping 30 mai – 1 juni: 
På bakgrunn av Jönköping brannvesens studietur til Drammen i september 2005, ønsket begge brannvesen 
å fortsette utvekslingen av erfaringer om hvordan det brannforebyggende arbeid (tilsyn) praktiseres i 
Norge og Sverige. 
Denne gang var Drammens tur å besøke Jönköping i Sverige. 
 
Drammensregionens brannvesen IKS ble representert av:         
Per Døviken, Bjørn Henriksen, Niklas Lewenhaupt og Børre Noreng. 
 
Viser for øvrig til egen rapport utarbeidet etter besøket:                                        
F:\Drammen\Fristilte Virksomheter\Brannvesen IKS\Tilsyn\Jonkoping_2007 
 
 
Besøk fra Sarpsborg brannvesen 7/11:  
Vi fikk besøk av branningeniør Marith Ødegård som i løpet av en dag fikk en presentasjon av vår 
prosjekter og hvordan vi organiserer og gjennomfører disse. Hver prosjektansvarlig presenterte sitt 
prosjekt. Tilbakemeldinger vi fikk var at hun hadde stort utbytte av besøket. 
 
Planleggingsdag for 2008  
Planleggings dagen ble lagt til Kolberg Gård i Vestfossen 1/11. Dette ble en effektiv dag i litt annerledes 
omgivelser enn vi omgås daglig. 
 

      
Annerledes møtelokale                                   Litt god mat ble det også anledning til. 
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Feierseksjonen  
(Feierseksjonen har utarbeidet sin egen årsrapport for 2007).  
 
Feierseksjonen skal utføre brannforebyggende arbeid i Drammen, Lier, Nedre Eiker, Sande, Svelvik og 
Øvre Eiker kommuner. Seksjonen har pr. 31.1207, 23 ansatte og 3 lærlinger og ble i 2007 ledet av Birger 
Johansen.  
 
Oppgavene er: 
• Feie skorsteiner og andre røykkanaler. 
• Foreta tilsyn av fyringsanlegg. 
• Gi råd og veiledning om bruk av fyringsanlegg. 
• Gi råd og veiledning vedrørende plassering og bruk av røykvarsler, slukkeutstyr 

og rømningsveier i boliger. 
• Utføre byggesaksbehandling og tilsyn av fyringsanlegg 
• Utføre inntektsgivende oppgaver som er naturlig for feierseksjonen. 
 
Utvikling: 
• Gjennomført feiing og registrering av samtlige fyringsanlegg i Nedre og Øvre Eiker kommuner. 
• Avdekket et betydelig antall feil i fakturagrunnlaget (ikke registrerte piper ca. 1900 stk.) for nedre og 

Øvre Eiker kommuner. Avviks lister er overlevert Nedre og Øvre Eiker kommuner som vil utfakturere 
dette første termin 2008 og overføre inntektene til feierseksjonen.  

• Seksjonsleder har deltatt i samtaler og utredninger med Sigdal kommune for en mulig inntreden av 
Sigdal kommune i DRBV IKS.  

• Gjennomført ordning med utdeling av info brosjyre om tilsyn med fyringsanlegg til huseier før varsel 
om tilsyn.  

• Harmonisert seksjonens avtale dokumenter og registrerings dokumenter til ny ordning for 
gjennomføring av feiing og tilsyn med fyringsanlegg. 

• Gjennomført mye kursing av seksjonen med særlig innretting mot tilsyn med gassfyrte ildsteder og 
lagertanker. 

• Gjennomført utskifting av 2 stk. feierbiler. 
• Gjennomført organisatoriske grep for å begrense seksjonens underskudd. 
• Utredet forslag til nye priser for feiertjenesten for 2008 med sikte på å få harmoni mellom kostnader 

og inntekter.  
• Foreslått tiltak som kan sikre feierseksjonen egnede samlokaliserte lokaler for drift av hele seksjonen.  
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